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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-20

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Timrå kommunhus 13.00-13.45

Beslutande

Ewa Lindstrand (S) ordf
Stefan Dalin (S)
Bengt Nilsson (S) tjänstgör istället för Johanna
Bergsten (S)
Jan Norberg (S)
Anna-Lena Fjellström (S)
Maritza Villanueva Contreras (V)
Oskar Andersson (M) tjänstgör istället för Tony Andersson (M)
Björn Hellquist (L)
Henrik Sendelbach (KD) tjänstgör istället för Niklas
Edén (C)
Per-Arne Frisk (S) tjänstgör istället för Marcus
Molinder (SD)
Robert Thunfors (T)

Övriga närvarande

Annica Sjödin, kommunsekreterare
Andreaz Strömgren, kommunchef

Utses att justera

Jan Norberg (S) och Robert Thunfors (T)

Justeringens plats och tid

Omedelbar justering

Underskrifter

………………………………………………….
Ewa Lindstrand (S) , ordförande

………………………………………………….
Annica Sjödin, kommunsekreterare

………………………………………………….
Jan Norberg (S), justerare

………………………………………………….
Robert Thunfors (T), justerare

ANSLAG / BEVIS
Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Sammanträdesdatum
2018-11-20
Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret

Anslaget uppsatt den
2018-11-20

Anslaget nedtas den
2018-12-12
Paragrafer
320, 325

Annica Sjödin, kommunsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-20

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Timrå kommunhus 13.00-13.45

Beslutande

Ewa Lindstrand (S) ordf
Stefan Dalin (S)
Bengt Nilsson (S) tjänstgör istället för Johanna
Bergsten (S)
Jan Norberg (S)
Anna-Lena Fjellström (S)
Maritza Villanueva Contreras (V)
Oskar Andersson (M) tjänstgör istället för Tony Andersson (M)
Björn Hellquist (L)
Henrik Sendelbach (KD) tjänstgör istället för Niklas
Edén (C)
Per-Arne Frisk (S) tjänstgör istället för Marcus
Molinder (SD)
Robert Thunfors (T)

Övriga närvarande

Annica Sjödin, kommunsekreterare
Andreaz Strömgren, kommunchef

Utses att justera

Jan Norberg (S) och Robert Thunfors (T)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret torsdag den 22 november
2018

Underskrifter

………………………………………………….
Ewa Lindstrand (S) , ordförande

………………………………………………….
Annica Sjödin, kommunsekreterare

………………………………………………….
Jan Norberg (S), justerare

………………………………………………….
Robert Thunfors (T), justerare

ANSLAG / BEVIS
Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Sammanträdesdatum
2018-11-20
Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret

Anslaget uppsatt den
2018-11-22

Anslaget nedtas den
2018-12-14
Paragrafer
316-319, 321-324, 326-336

Annica Sjödin, kommunsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll

3

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-20

Ärenden till kommunstyrelsen 20 november 2018
Val av justerare, § 316
Fastställande av ärendelista, § 317
Servanet – bredbandsinformation, § 318
Information om integrationsavdelningen, § 319
Behovsframställan avseende kollektivtrafik, 2020-2022, § 320
Förlängning av tur 6 och 10 på linje 635, § 321
Ändringar på linje 631 och 633, § 322
Krisberedskapshandläggare för civilt försvar - reviderat avtal, § 323
Vägledande råd och bestämmelser för friskvård och hälsa, § 324
Handlingsplan för budget i balans, § 325
Revidering av Normer för föreningsbidrag med anledning av utredning av föreningsbidrag och policy för
marknadsföringsinsatser, § 326
Motionssvar - Motion (C) om anläggande av en strandpark mellan Timrå Järnvägsstation och Varvskapellet, § 327
Kultur- och tekniknämndens beslut - Medborgarförslag - Badplatsen vid Hamstasjön, § 328
Kultur- och tekniknämndens beslut - Medborgarförslag -Belyst separat gång- och cykelväg från Bergeforsen ner till Lögdösjön, § 329
Barn - och utbildningsnämnden, Medborgarförslag "Att Timrå kommun jobbar för en gift-fri förskola enligt Kemikalieinspektionen och Upphandlingsmyndighetens råd", § 330
Medelpads Räddningstjänstförbund - Granskning av delårsrapport per 2018-08-31, § 331
Tertialrapport augusti 2018 – Kollektivtrafikmyndigheten, § 332
Etablering av Digidelcenter i Timrå kommun, § 333
Fördelning av anvisningar år 2019 till kommuner i Västernorrlands län - länsstyrelsens beslut, § 334
Delegationsärenden, § 335
Anmälan av informationsärenden, § 336

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-20

§ 316

Val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Utse Jan Norberg (S) och Robert Thunfors (T) att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll. Justering sker på kommunledningskontoret tisdag den 20 november §§ 320
och 325 samt torsdag den 22 november 2018 §§ 316-319, 321-324, 326-336.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-20

§ 317

Fastställande av ärendelista
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Fastställa ärendelistan.
Ärendet
Fastställande av ärendelistan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-20

§ 318

Servanet - bredbandsinformation
Dnr KS/2018:414

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendet
Servanet informerar om rubr ärende.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-20

§ 319

Information om integrationsavdelningen.
Dnr KS/2018:409

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendet
Information angående integrationsavdelningen, verksamhetschef Lars Backlund och enhetschef Annelie Ringbro deltar i sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-20

§ 320

Behovsframställan avseende kollektivtrafik 2020-2022
Dnr KS/2018:270
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Godkänna behovsframställan avseende kollektivtrafik 2020-2022 för Timrå kommun med
lägga till texten: Se över Timrås lokala busslinjer och turer för att optimera turer, avgångstider
och byten där det behövs för arbetspendling och skolans behov.
Använda Sörberge Norra som pendlingsstation för buss 201. Stryka meningen: Förslagsvis OKQ8 i
Söråker och ICA i Sörberge.
____
Ärendet
Kommunens trafiksamordnare har upprättat ett förslag till behovsframställan avseende kollektivtrafik för åren 2020-2022.
Handlingarna ska vara kollektivtrafikmyndigheten tillhanda senast 2018-10-31 men på grund
av brist i överlämningen till ny handläggare har kommunen begärt anstånd med inlämning till
2018-11-20 då kommunstyrelsen sammanträder.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Ewa Lindstrand (S) föreslår ett tilläggsyrkande i avsnittet; Vi ska resurseffektivt öka kollektiva
resandet; Se över Timrås lokala busslinjer och turer för att optimera turer, avgångstider och
byten där det behövs för arbetspendling och skolans behov.
Ewa Lindstrand (S) föreslår även ett tilläggsyrkande att lägga till texten: Använda Sörberge Norra som
pendlingsstation för buss 201.
Robert Thunfors (T) föreslår ändringsyrkande i avsnittet: Antalet nöjdare och mycket nöjdare kunder
ska öka; Stryka meningen: Förslagsvis OKQ8 i Söråker och ICA i Sörberge.
Övriga ledamöter bifaller Ewa Lindstrand (S) två tilläggsyrkande och Robert Thunfors (T) ändringsyrkande.
Beslutsunderlag
Missiv
Trafikbokslut 2017
Vision 2025
Förslag till behovsframställan avseende kollektivtrafik 2020-2022
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag till
Trafiksamordnare
DinTur
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-20

§ 321

Förlängning av tur 6 och 10 på linje 635
Dnr KS/2018:407

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Uppdra till trafiksamordnaren att hos DinTur beställa förlängning av tur 6 och 10 på linje 635
att fortsätta fram till Åvikebruk från och med skolstart vårterminen 2019.
____
Ärendet
Synpunkt har inkommit från skolan att se över om det är möjligt att förlänga eftermiddagsturerna på linje 635. Några barn åker taxi då det saknas några turer som går hela vägen fram från
Söråker till Åvikebruk. Idag vänder bussen vid hållplats Västerå. De turer som önskas förlängas är tur 6 och 10, eftermiddagsturer med avgång från Söråker 14:20 och 15:10, vilket
också kommer påverka tur 5 och 7.
DinTur fick uppdrag att se över vad kostnaden skulle bli och hur det skulle påverka tiden (bilaga 1).
Timrå kommuns skolskjutsansvarig har beräknat kostnad för taxi, och gjort en jämförelse mot
DinTurs kostnadsberäkning (bilaga 2).
Det inkom också synpunkter om att linje 635 haft problem på vintern med bussturerna så då
fick DinTur ta fram statistik för hur många bussturer som blivit inställda vintertid och varför
(bilaga 3).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Bilagor 1-3
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Din Tur
Trafiksamordnare
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-20

§ 322

Ändringar på linje 631 och 633
Dnr KS/2018:410

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Avslå ärendet.
____
Ärendet

Linje 631 – Utökning av turer

Synpunkter har inkommit från medborgare i Laggarberg att de önskar kunna åka buss senare
än den sista turen som går på vardagar, för att kunna ta sig hem från jobbet, önskad tid kl
21.00 från Skogsvägen. De vill även kunna ta sig till jobbet på Sundsvalls sjukhus på helger,
önskad tid kl 06.30 från Laggarberg.
DinTur har undersökt möjligheterna att lägga in extraturer samt kostnad om den blir anropsstyrd och lämnar följande svar:
•
•
•
•

På avståndet 6,5 km så blir det nedanstående priser för en person, för varje ytterligare
person tillkommer det 21 kr
Vardagar 06.00-19.00: 176 kr
Kvällar efter 19.00 till 06.00 och t.o.m lördag 19.00: 192 kr
Fr.o.m lördag 19.00 t.o.m måndag 06.00: 198 kr

Linje 631 och 633 – Avkortad helgtrafik period 33 anmärkning j
DinTur meddelar även att det är avkortad helgtrafik period 33 anmärkning j (julafton och
midsommarafton då trafiken slutar gå efter cirka 15.00) på den anropsstyrda trafiken på alla
linjer förutom på linje 631 och 633 och föreslår att det ska gälla alla linjer.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Ewa Lindstrand (S) föreslår att avslå hela ärendet enligt nedan:
1. Uppdra till trafiksamordnaren att hos DinTur beställa att på linje 631 lägga till en senare tur på vardagar, ca kl 21.00 från Skogsvägen till Laggarberg och en tidigare tur på
helger, ca kl 06.30 från Laggarberg till Skogsvägen samt att dessa turer ska vara anropsstyrda, fr o m datum för nästkommande möjliga tabelländring.
2. Uppdra till trafiksamordnaren att tillsammans med DinTur efter 6 månader utvärdera
turernas efterfrågan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-20

3. Uppdra till trafiksamordnaren att hos DinTur beställa att på linje 631 och 633 införa
avkortad helgtrafik period 33 anmärkning j fr o m datum för nästkommande möjliga
tabelländring.
Övriga ledamöter bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Vision 2025
Protokollsutdrag till
DinTur
Trafiksamordnare
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-20

§ 323

Krisberedskapshandläggare för civilt försvar - reviderat avtal
Dnr KS/2018:398

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Upphäva kommunstyrelsens beslut, den 12 juni 2018, § 201
2. Timrå kommun, tillsammans med Ånge och Sundsvalls kommuner, inrättar två krisberedskapssamordnare med ansvar för civilt försvar som anställs av Medelpads Räddningstjänstförbund.
3. Godkänna avtalet avseende krisberedskapssamordnare för civilt försvar mellan Medelpads Räddningstjänstförbund och Timrå, Sundsvall och Ånge kommuner under
förutsättning att även Sundsvall och Ånge kommuner godkänner avtalet.
4. Kommunchefen ansvarar för att fatta beslut om eventuella förändringar i avtalet.
5. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna avtalet.
6. Finansiering sker med de medel för civilt försvar som kommunen får från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).
___________
Ärendet
För kommunstyrelsens godkännande föreligger förslag till avtal gällande krisberedskapshandläggare för civilt försvar. Avtalet innebär att kommunerna inrättar två tjänster (tidigare beslut
om en tjänst) som krisberedskapssamordnare för civilt försvar med placering på Medelpads
Räddningstjänstförbund. Finansiering sker som tidigare beslutats med medel för civilt försvar
som kommunerna får från MSB.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen har i beslut, den 12 juni 2018 § 201, godkänt att Timrå kommun tillsammans med Ånge och Sundsvalls kommuner inrättar en tjänst som krisberedskapssamordnare
med ansvar för arbetet med civilt försvar som anställs av Medelpads Räddningstjänstförbund.
Beslutsunderlag
• Avtal
• Avtal beslutat av kommunstyrelsen 12 juni 2018 § 201
• Ks protokoll § 201/2018
• Vision 2025

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-20

Protokollsutdrag till
Kommunledningskontoret
Sundsvalls kommun
Ånge kommun
Medelpads Räddningstjänstförbund
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-20

§ 324

Vägledande råd och bestämmelser om friskvård och hälsa
Dnr KS/2018:397

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Återremittera ärendet till kommunledningskontoret för ytterligare utredning.
____
Ärendet
Justering av Vägledande råd och bestämmelser för friskvård och hälsa har gjorts med anledning av behovet att:
•
•
•
•

Förtydliga arbetsgivarens ansvar för att coacha medarbetaren att ta om sin hälsa.
Förtydliga medarbetarens ansvar för egen hälsa.
Säkerställa att vi följer Skatteverkets regler för skattefri förmån.
Ge en tydlig riktlinje för en rökfri arbetstid och arbetsplats.

Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Ewa Lindstrand (S) föreslår att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för ytterligare utredning.
Övriga ledamöter bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Vägledande råd och bestämmelser för friskvård och hälsa.
Vägledande råd och bestämmelser för friskvård och hälsa 2017-05-23 § 164
Riktlinjer om rökfri arbetstid i Timrå kommun 2012-11-26 § 155
Vision 2025
Protokollsutdrag till
HR chef
Författningssamlingen
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-20

§ 325

Handlingsplan för budget i balans 2019-2021
Dnr KS/2018:412

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Godkänna informationen om handlingsplanen.
2. Uppdra till kommunstyrelsen att redovisa godkända omställningskostnader för nämnderna på kommunstyrelsens budget för finansförvaltning.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Anta handlingsplanen med ändringen att ta bort punkten 3. Minska volymen på löneökningar 2019. Samtliga medarbetare har under flera år haft goda reallöneökningar på
grund av låg inflation och en positiv löneutveckling på arbetsmarknaden. För att
minska antalet som varslas ger kommunstyrelsen kommunchefen rätt att förhandla
med facken om ett lokalt ”märke” på löneökningarna på totalt 1 % i 2019 års löneöversyn för de medarbetare med sifferlösa avtal eller de som inte är med i någon facklig
organisation.
2. Uppdra till kommunchefen att verkställa ett varsel om som mest 80 personer enligt
Arbetsförmedlingens anvisningar.
____
Mot beslutet reserverar sig Robert Thunfors (T) skriftligt.
____
Ärendet
Vid behandlingen av delårsrapport 2018 har kommunfullmäktige uppdragit till kommunstyrelsen att ta fram en handlingsplan för att skapa förutsättningar för en budget i balans under
kommande mandatperiod. Kommunstyrelsen ska anta planen och informera kommunfullmäktige om innehållet. Då planen innehåller en riktlinje om att omställningskostnader för
nämnderna kan överföras till och redovisas på finansförvaltningen krävs ett godkännande av
kommunfullmäktige.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Ewa Lindstrand (S) föreslår ett ändringsyrkande i handlingsplanen att ta bort punkten 3.
Minska volymen på löneökningar 2019. Samtliga medarbetare har under flera år haft goda
reallöneökningar på grund av låg inflation och en positiv löneutveckling på arbetsmarknaden.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-20

För att minska antalet som varslas ger kommunstyrelsen kommunchefen rätt att förhandla
med facken om ett lokalt ”märke” på löneökningarna på totalt 1 % i 2019 års löneöversyn för
de medarbetare med sifferlösa avtal eller de som inte är med i någon facklig organisation.
Robert Thunfors (T) föreslår avslag på handlingsplanen.
Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag med Ewa Lindstrand (S) ändringsyrkande och Rober Thunfors (T) avslagsförslag mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunledningskontorets förslag med Ewa Lindstrand (S) ändringsyrkande.
Beslutsunderlag
Handlingsplan för budget i balans
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunchefen
Barn- och utbildningsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och tekniknämnden
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-20

§ 326

Revidering av Normer för föreningsbidrag med anledning av utredning av föreningsbidrag och policy för marknadsföringsinsatser
Dnr KS/2018:404

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Revidera Normer för föreningsbidrag.
____
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-24 bland annat att uppdra till kultur- och tekniknämnden att ansvara över kommunens samtliga föreningsbidrag och att föra över samtliga
föreningsbidrag från socialnämnden till kultur- och tekniknämnden från och med
1 januari 2019, med undantag för Kvinnogemenskapsstöd.
Förvaltningen har reviderat Normer för föreningsbidrag (ändringarna har markerats med
gult). Kommunfullmäktige ska fastställa Normer för föreningsbidrag.
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2018-10-25 att godkänna upprättat förslag på revidering av Normer för föreningsbidrag samt föreslå kommunfullmäktige revidera Normer för
föreningsbidrag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KF 180924 §118
Förslag till revidering av Normer för föreningsbidrag
Protokollsutdrag KTN 181025 § 108
Vision
Tjänsteskrivelse

Protokollsutdrag till
Kultur- och tekniknämnden
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-20

§ 327

Motionssvar - Motion från Ingvar Smedjegård (C) om anläggande
av en strandpark mellan Timrå Järnvägsstation och Varvskapellet
Dnr KS/2014:179

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Avslå motionen.
____
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29 remittera motion från Ingvar Smedjegård (C) om
att anlägga en strandpark i området mellan Timrå Järnvägsstation och Varvskapellet till kulturoch tekniknämnden. Kultur- och tekniknämnden beslutade 2014-10-30 föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. Kommunstyrelsen beslutade 2014-12-09 återremittera motionen till
kultur- och tekniknämnden för att utreda förutsättningarna avseende exempelvis markägarförhållanden samt ångtub för att anlägga en strandpark i området.
Kultur- och teknikförvaltningen har vidtalat SCA om möjligheten att få köpa eller arrendera
mark för att anlägga en strandpark vid flera tillfällen, bland annat i samband med att ångtuben
mellan Östrands- och Vivstavarvsfabriken togs bort. Samhällsenheten har ställt frågan om köp
av marken och fått till svar att en försäljning inte är aktuell. Kultur- och teknikförvaltningen
har därefter fört diskussioner med SCA om möjlighet att få arrendera marken för att kommunen ska kunna sköta om marken runt gc-vägen, gallra, plantera träd, göra nedstick till vattnet,
ev någon brygga men har inte fått något svar.
Kultur- och teknikförvaltningen har inte tagit fram någon kostnad för anläggande eller drift av
en strandpark eftersom möjligheten till ett arrende ej är klarlagt. Kultur- och teknikförvaltningen bedömer att det krävs stora åtgärder för att iordningställa en strandpark liknande Fagerstranden och Söråkers strandpromenad på grund av markförhållandena, det gäller både
anläggande och drift.
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2018-10-25 föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Henrik Sendelbach (KD) och Oskar Andersson (M) föreslår att bifalla motionen.
Ewa Lindstrand (S) föreslår att avslå motionen.
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen
beslutat föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-20

Beslutsunderlag
Motion från Ingvar Smedjegård (C)
Protokollsutdrag KF 140929 §110
Protokollsutdrag KTN 141030 §57
Protokollsutdrag KS 141209 §297
Protokollsutdrag KTN 181025 §102
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag till
Kultur- och tekniknämnden
Exp

/

2018

Justerandes sign
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-20

§ 328

Kultur- och tekniknämndens beslut - Medborgarförslag - Badplatsen vid Hamstasjön
Dnr KS/2018:401

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Kamratföreningen i Laggarberg som inte är en aktiv förening föreslår att Timrå kommun tar
över skötseln av badplatsen vid Hamstasjön.
Förvaltningen föreslår att kommunen tar över skötseln av badplatsen. Detta innefattar borttagning av bryggorna, utsättning av sopkärl och toalett inkl tömning av dessa samt städning
och klippning av gräs.
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2018-10-25 bifalla den del av medborgarförslaget som
avser skötseln av området samt avslå den del av medborgarförslaget som avser att behålla
bryggorna.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Protokollsutdrag KTN 181025 § 104
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Exp

/

2018

Justerandes sign
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-20

§ 329

Kultur- och tekniknämndens beslut - Medborgarförslag -Belyst
separat gång- och cykelväg från Bergeforsen ner till Lögdösjön
Dnr KS/2018:400

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om att anlägga en belyst separat gång- och cykelväg från
Bergeforsen ner till Lögdösjön.
Första delen av gatan, Industrigatan, är kommunal och har belysning. Industrigatan är rak och
vägbredden är relativt bred jämfört med andra vägar där gång- och cykelväg också saknas.
Hastigheten är skyltad till 50 km/h. Det finns inga planer på att bygga ut gång- och cykelnätet
på aktuell plats. Där Industrigatan övergår i Badgatan är det enskild väg och vägen saknar
belysning. Kommunen gör inga investeringar i enskilda vägar.
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2018-10-25 avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Protokollsutdrag KTN 181025 § 103
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Exp

/

2018

Justerandes sign
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-20

§ 330

Barn - och utbildningsnämnden, Medborgarförslag "Att Timrå
kommun jobbar för en giftfri förskola enligt Kemikalieinspektionen och Upphandlingsmyndihetens råd"
Dnr KS/2018:255

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Informationen läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har mottagit ett medborgarförslag för handläggning från
Kommunfullmäktiges presidium. Medborgarförslaget uppmanar Timrå kommun att jobba för
en giftfri förskola enligt Kemikalieinspektionen och Upphandlingsmyndighetens råd.
Svar på medborgarförslag - Att Timrå kommun jobbar för en giftfri förskola enligt Kemikalieinspektionen och Upphandlingsmyndighetens råd.
Förslaget ligger helt i linje med både Läroplanens mål för förskolan och det övriga arbete som
pågår i kommunen. Förskolan är en egen skolform och ingår i utbildningsystemet och regleras
av olika lagar. Skollagen och förskolans läroplan styr verksamhetens genomförande och innehåll, Miljöbalken och Livsmedelslagen är exempel på andra lagar som reglerar genomförandet
med Miljö- och Byggförvaltningen som tillsynsmyndighet och kontrolleras av miljöinspektör.
Förskolan skall förenklat uttryckt vara både rolig, trygg och lärorik för varje barn som vistas
där. Detta säkerställs genom att varje förskola bedriver ett lagstadgat systematiskt miljö- och
kvalitetsarbete där analys är nyckeln för att kunna se vilka insatser som kan förbättra både
miljö och verksamhet. Kompetensutveckling kan vara en sådan insats. Trygghet är ett stort,
omfattande och viktigt begrepp. Vilket innebär att miljön skall vara fri från faror i alla dess
former, giftfri inbegripet.
För att underlätta för förskolechefens arbete med att säkerställa barnens miljö kommer vi att i
samverkan mellan Barn- och utbildningsförvaltningen, Kultur- och teknikförvaltningen, (fastighets- och städ ansvarig) Miljö- och byggförvaltningen (miljöinspektör) genomföra en
workshop med erfarenhetsutbyte samt information från miljöinspektören. I workshopen
kommer Kemikalieinspektionens material – Giftfri förskola att visas.
För att få kostnadseffektiva avtal med bra material anpassade för förskola genomförs upphandling oftast i samverkan med närliggande kommuner. I nuvarande avtal har giftfri miljö
beaktats.
Den checklista från naturskyddsföreningen som man hänvisar till i medborgarförslaget, innehåller 13 punkter, 8 av dessa punkter uppfyller förskolorna i Timrå idag, de övriga 5 pågår det
ett medvetet arbete med.
Justerandes sign
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-20

Sammantaget pågår det ett omfattande arbete med att förbättra barnens miljö så att varje barn
och deras vårdnadshavare upplever att den är rolig, trygg och lärorik.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade avslå medborgarförslaget enligt upprättat svar.
Ärendets tidigare behandling
KF:s presidium 2018-06-11
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Medborgarförslag
KF:s minnesanteckning 2018-06-11
Beslut BUN § 101 2018
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Exp

/

2018

Justerandes sign
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-20

§ 331

Medelpads räddningstjänstförbund - granskning av delårsrapport
per 2018-08-31
Dnr KS/2018:395

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
2. Anmäls till kommunfullmäktige.
Ärendet
Medelpad Räddningstjänstförbund har översänt delårsrapport per den 2018-08-31.
Revisionen har i skrivelse, daterad 24 oktober 2018, upprättat revisionsrapport avseende
granskning av delårsrapport 2018 samt revisorernas bedömning av rapporten.
Beslutsunderlag
2018 Tertialrapport 2 med bilaga ekonomisk analys
Rapport granskning delårsbokslut MRF 2018-08-31
Revisorernas bedömning av delårsrapporten.
Medelpads Räddningstjänstförbund Sammanträdesprotokoll 2018-09-28
Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Exp

/

2018
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-20

§ 332

Tertialrapport augusti 2018 - kollektivtrafikmyndigheten
Dnr KS/2018:396

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har i skrivelse, daterad
23 oktober 2018, upprättat tertialrapport augusti 2018 för kännedom.
Beslutsunderlag
Tertialrapport augusti 2018

Justerandes sign
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-20

§ 333

Etablering av Digidelcenter i Timrå kommun
Dnr KS/2018:405

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Kultur- och teknikförvaltningen har inlämnat en ansökan till Internetstiftelsen om att inrätta
ett digitalt center. Internetstiftelsen med uppdrag att främja den digitala utvecklingen erbjuder
projektbidrag upp till 1 miljon kronor till kommuner som vill öka den digitala kompetensen
bland medborgarna. Ansökan omspänner 2 år och har som syfte att samordna den kommunala servicen på platser dit medborgarna vänder sig för olika ärenden. Dessa platser är biblioteket, integrationsenheten och kommunens kundtjänst. Samtidigt är ambitionen också att öka
den digitala kompetensen bland de medborgare som hamnat utanför digitaliseringen i samhället. Inrättandet av ett digitalt center är ett kommunövergripande initiativ och ansökan är
upprättad på uppdrag av kommunledningskontoret. Om ansökan beviljas så ska också den
totala finansieringen ses ur detta förhållande.
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2018-10-25 ställa sig bakom förvaltningens ansökan om
etablering av Digidelcenter i Timrå kommun.
Beslutsunderlag
Inlämnad ansökan
Protokollsutdrag KTN 181025 § 107
Tjänsteskrivelse

Justerandes sign
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-20

§ 334

Fördelning av anvisningar år 2019 till kommuner i Västernorrlands län - länsstyrelsens beslut
Dnr KS/2018:411

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs till handlingarna.
____
Ärendet
Länsstyrelsen Västernorrland har, den 30 oktober 2018, beslutat om fördelning av mottagande
av vissa nyanlända invandrare för bosättning genom anvisningar till kommuner i Västernorrlands län (kommuntal) för kalenderåret 2019.
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-20

Kommunstyrelsen

§ 335

Delegationsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Delegations paragraf
KS DEL/2018 §
60
KS DEL/2018 §
61

Justerandes sign

Delegat

Dokumentbeskrivning

Diarienummer

Säkerhetssamordnare
på delegation

Yttrande över ansökan
om antagning i hemvärnet
Svar på begäran om
samråd från Lantmäteriet angående fastighetsregleringar på fastigheterna Mällby 1:69 och
1:70

KS/2018:337

Planarkitekt
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-20

Kommunstyrelsen

§ 336

Anmälan av informationsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs till handlingarna.
____
Ärendet
Beteckning
KS/2018:15
KS/2018:15
KS/2018:15
KS/2018:15
KS/2018:15
KS/2018:11
KS/2018:15
KS/2018:12
KS/2018:12
KS/2018:12
KS/2018:12
KS/2018:12
KS/2018:12
KS/2018:13
KS/2018:12
KS/2018:15
KS/2018:15

Justerandes sign

Beskrivning
Bilaga till protokoll - Handlingsplan_Revisionsrapporter_2017
Bilaga_Tertialrapport augusti 2018 per medlem
Bilaga till protokoll Dokumenthanteringsplan_fastställd_20181019
Bilaga till protokoll 20181019-Tertialrapport
augusti 2018_fastställd 20181019
Protokoll Förbundsdirektionen 20181019
Midlanda Flygplats AB styrelsemöte 2018-10-19
Överförmyndarnämnden Mitt Sammanträdesprotokoll 2018-10-19
Bilaga till kallelse - Midlanda Flygplats AB_MRP
2019-22
Bilaga till kallelse - Midlanda Fastigheter
AB_MRP 2019-22
Bilaga till kallelse - Ansökan om låneram Midlanda Flygplats AB 2019
Bilaga till kallelse - Ansökan om låneram Midlanda Fastighets AB 2019
Bilaga till kallelse - Midlanda Fastigheter
AB_SBAB-koncernen MRP 2019-2022
Kallelse styrelsemöte nr 6 2018, Midlanda Fastigheter AB
2018-09-21 Protokoll 6 TVAB
Bilaga till kallelse - Midlanda Flygplats AB
SBAB-koncernen MRP 2019-2022
Inbjudan till nominering av ledamöter till styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening
§ 99 BUN, Lagändring - utse skolchef

Utdragsbestyrkande

Datum
2018-10-24
2018-10-24
2018-10-24
2018-10-24
2018-10-24
2018-10-25
2018-10-25
2018-10-26
2018-10-26
2018-10-26
2018-10-26
2018-10-26
2018-10-26
2018-10-26
2018-10-26
2018-10-29
2018-11-01

